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1. Introdução Pág. 3

O presente Plano de Ações de Melhoria (PAM) resulta do Relatório de Autoavaliação 2021/2022 e articula as ações com o Relatório de 

Avaliação Externa emanado da IGEC, o Plano EQAVET, o PADDE e o Plano de Implementação do Projeto Educativo.

O PAM foi elaborado pela Equipa de Autoavaliação e Equipas Operacionais em articulação com a Direção e permitirá a definição de novas 

estratégias mobilizadoras da melhoria da organização escolar e das práticas profissionais, com repercussões na prestação do serviço 

educativo.

Este documento, que engloba um conjunto de estratégias cuja principal finalidade é a melhoria do funcionamento e do desempenho do 

agrupamento, encontrando-se estruturado em três fases de um processo metodológico:

a) PAM Inicial, que consiste no planeamento das ações de melhoria;

b) PAM Intermédio, que contempla a avaliação intermédia e a monitorização das ações de melhoria;

c) PAM Final, que avalia as estratégias implementadas e os resultados alcançados.

Em síntese, este PAM encontra-se adaptado à realidade do Agrupamento, considerando os seus recursos disponíveis, e desenvolvendo-se 

ao longo do ano letivo de 2022/2023.
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2. Plano de Ações de Melhoria Pág. 4

2.1. Identificação das ações de melhoria

Fonte Aspetos a melhorar Áreas de melhoria Ações de melhoria

1
Relatório AA

2021/2022

Os assistentes operacionais deverão identificar-se com a missão, 

visão e valores do projeto educativo (melhorar a divulgação do 

PE) - Questionários Assistentes Operacionais

EBS Miguel Almeida

Liderança

2
Relatório AA

2021/2022

A direção deverá promover mais reuniões com o pessoal não 

docente para que possa, concertadamente, definir o campo de 

atuação de cada um ao nível de ações a desenvolver nas escolas - 

Questionários Assistentes Operacionais Ed. Pré-escolar, 1.º CEB 

e Escola sede

Liderança

3
Relatório AA

2021/2022

A direção deverá transmitir mais confiança.  Questionários 

Assistentes Operacionais EBS Miguel Almeida
Liderança

4
Relatório AA

2021/2022

Maior articulação com a autarquia e diversas instituições da 

comunidade, bem como o desenvolvimento de projetos, que 

contribuam ativamente para promover e garantir a qualidade da 

ação educativa prestada - Questionários PD 1.º CEB, 

Questionários Assistentes Operacionais 1.º CEB e EBS Miguel 

Almeida e Questionários Assistentes Técnicos

Liderança

5
Relatório AA

2021/2022

O pessoal não docente deverá reunir frequentemente para 

acertar metodologias e estratégias relativas ao cumprimento 

das suas funções - Questionários Assistentes Operacionais 

Agrupamento

Liderança

Relatório AA

2021/2022

Melhorar a gestão dos recursos humanos do agrupamento - 

Questionários Assistentes Operacionais 1.º CEB e EBS Miguel 

Almeida

Liderança

Relatório AA

2021/2022

O agrupamento deverá facilitar a frequência de ações de 

formação por parte do pessoal não docente, motivando-o para 

o seu aperfeiçoamento profissional - Questionários Assistentes 

Operacionais Agrupamento e Questionários Assistentes 

Técnicos

Liderança

No preenchimento desta tabela, foram elencados os aspetos a melhorar, com a indicação da fonte de informação (relatório de autoavaliação e outros documentos 

identificados na Introdução), associando cada aspeto a melhorar a uma área de melhoria abrangente e relevante.

A partir das áreas de melhoria identificadas, foram formuladas ações de melhoria, garantindo que cada área de melhoria estivesse associada a pelo menos uma ação 

de melhoria.

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do 

pessoal não docente.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Melhorar a conservação, higiene, segurança das 

instalações e equipamentos.

Reforçar um maior envolvimento dos pais/encarregados 

de educação na vida do agrupamento.
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Relatório AA

2021/2022

Maior envolvimento do pessoal não docente em projetos de 

dimensão educativa - Questionários Assistentes Operacionais 

1.º CEB, EBS Miguel Almeida e Escola sede e Questionários 

Assistentes Técnicos 

Liderança

Relatório AA

2021/2022

Melhorar os equipamentos informáticos e desportivos - 

Questionários Alunos 2.º e 3.º CEB e Ens. Secundário
Liderança

Relatório AA

2021/2022

Monitorizar, por parte do coordenador, a análise e a reflexão 

sobre práticas educativas realizadas nos diferentes grupos do 

respetivo departamento - Grelha AA 2.º e 3.º CEB e Ens. 

Secundário

Liderança

Relatório AA

2021/2022

As regras de disciplina na escola deverão ser cumpridas pelos 

alunos, fomentando um bom ambiente escolar - Questionários 

Assistentes Operacionais EBS Miguel Almeida e Escola sede.

Liderança

Relatório AA

2021/2022

Maior variedade de recursos na biblioteca escolar - 

Questionários Alunos Ens. Secundário
Liderança

Relatório AA

2021/2022

Melhorar a atuação da associação de pais/encarregados de 

educação - Questionários Pais/EE 2.º e 3.º CEB e Ens. 

Secundário

Liderança

Relatório AA

2021/2022

Aumentar o número de assistentes operacionais para assegurar 

um melhor funcionamento da escola - Questionários Assistentes 

Operacionais 1.º CEB, EBS Miguel Almeida e Escola sede e 

Questionários Assistentes Técnicos

Liderança

Relatório AA

2021/2022

O agrupamento deverá desenvolver mais ações abertas à 

comunidade, promovendo o sentido de pertença e um clima de 

relações interpessoais bastante positivo entre os diversos atores 

educativos - Questionários Assistentes Operacionais EBS Miguel 

Almeida e Escola sede

Liderança

Relatório AA

2021/2022

Melhorar a organização interna do agrupamento, promovendo 

a eficácia dos seus processos - Questionários Assistentes 

Operacionais EBS Miguel Almeida

Liderança

9
Relatório AA

2021/2022

Melhorar a eficácia da circulação da informação interna - 

Questionários Assistentes Operacionais 1.º CEB, EBS Miguel 

Almeida e Escola sede

Comunicação

Relatório AA

2021/2022

Promover mais atividades/workshops/palestras sobre o 

prosseguimento de estudos e a integração na vida ativa - 

Questionários Alunos Ens. Secundário

Comunicação

Relatório AA

2021/2022

O representante dos encarregados de educação da turma 

deverá transmitir as informações relevantes - Questionários 

Pais/EE Ens. Secundário

Comunicação

14
Relatório AA

2021/2022

A análise das situações de inclusão deverá conduzir à 

formulação de estratégias de melhoria - Questionários PD

2.º e 3.º CEB

Inclusão Consolidar a equidade, a inclusão e a disciplina

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do 

pessoal não docente.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Melhorar a conservação, higiene, segurança das 

instalações e equipamentos.

Reforçar um maior envolvimento dos pais/encarregados 

de educação na vida do agrupamento.

Melhorar a comunicação
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Relatório AA

2021/2022

Maior articulação disciplinar e interseção de aprendizagens de 

diferentes disciplinas, privilegiando o trabalho prático e/ou 

experimental, o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, 

relação e análise - Questionários Alunos Ens. Secundário

Processo ensino e aprendizagem 
Reforçar uma maior articulação disciplinar e interseção de 

aprendizagens no Ensino Secundário. 

Tabela 1 – Identificação das ações de melhoria
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2.2. Matriz de priorização das ações de melhoria

Tabela 2 – Pontuação a usar na priorização das ações de melhoria

Ação de melhoria Urgência Capacidade Tendência Satisfação Pontuação Prioridade

1 3 5 3 5 225 1

2 5 3 3 3 135 2

3 3 3 3 3 81 3

4 3 0 3 3 0 4

5 3 5 0 3 0 5

6
3 5 0 3 0 6

Tabela 3 – Priorização das ações de melhoria

Sem tendência a piorar (não vai piorar ou 

pode até melhorar)

Improvável impacto na satisfação da 

comunidade educativa

Se nada for feito, vai piorar a médio prazo
Impacto médio na satisfação da 

comunidade educativa

Se não for resolvido, 

o agravamento é imediato

Impacto elevado na satisfação da 

comunidade educativa

A priorização das ações de melhoria baseou-se na aplicação do modelo CAF e da matriz GUT (Gravidade; Urgência; Tendência). Esta, consiste em combinar quatro critérios: urgência, 

capacidade, tendência e satisfação. Deste modo, as ações foram ordenadas de acordo com a urgência da ação; a capacidade de mobilizar os recursos necessários e a dependência (ou 

não) de fatores externos à organização escolar;  a tendência de progressão/regressão da ação de melhoria; a contribuição da ação na melhoria da satisfação da comunidade educativa.

Pontuação Urgência Capacidade Tendência Satisfação

0
Sem urgência

(não tem pressa, pode esperar)

Requer um número significativo de recursos que a organização 

escolar não possui e/ou depende de fatores externos à 

organização escolar

3
Urgente 

(o mais cedo possível)

Requer um número razoável de recursos e/ou não depende 

totalmente de fatores externos à organização escolar

Requer recursos que a organização escolar possui e não depende 

de fatores externos à organização escolar

No quadro seguinte pontuaram-se as ações de melhoria, de acordo com os critérios estabelecidos.

Consolidar a equidade, a inclusão e a disciplina.

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do pessoal não docente.

   Reforçar um maior envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida do agrupamento.

Melhorar a conservação, higiene, segurança das instalações e equipamentos.

Melhorar a comunicação.

5
Extremamente urgente

(é necessária um ação imediata)

 Reforçar uma maior articulação disciplinar e interseção de aprendizagens no Ensino Secundário.

Neste quadro apresentam-se as ações de melhoria selecionadas para implementação (mais pontuadas):
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Tabela 4 – Lista de ações de melhoria a implementar

Consolidar a equidade, a inclusão e a disciplina.

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do pessoal não docente.

Ações de melhoria
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2.3. Enquadramento das ações de melhoria nos Critérios da CAF Educação e nos Domínios da Avaliação Externa

Ação de melhoria Domínios da Avaliação Externa Critérios da CAF Educação

Consolidar a equidade, a inclusão e a disciplina Prestação do Serviço Educativo e Resultados 5, 6 e 9

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do pessoal 

não docente
Liderança e Gestão 3 e 7

Consolidar o processo de ensino e aprendizagem através de 

práticas pedagógicas mais inovadoras com o auxílio do digital
Prestação do serviço educativo 5

Tabela 5 – Ações de melhoria na CAF e Avaliação Externa
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2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.1. Ação de Melhoria 1

Associação de Pais e EE's.

Designação da ação de melhoria

Consolidar a equidade, a inclusão e a disciplina

Coordenadores da Equipa Operacional (EAA)  Equipa Operacional

                                                                      Equipa de Autoavaliação

 Equipas Educativas.

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.

Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento.

Equipa de Mediação Disciplinar.

Escola Segura.

Associação de Estudantes.

Estado atual

Data Estado

Janeiro de 2023 AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Respeito pela diversidade/diferença.
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Evidências

PCT's; PCG's; PCC's; INOVAR; PAA; Atas; 

Relatórios.

Registos fotográficos e/ou outros; Atas do 

conselho Pedagógico; Memorandos.

Registos fotográficos e/ou outros; Página do 

SPO; Relatórios; Memorandos.

Registos fotográficos e/ou outros; PAA; 

Memorandos.

Inovar; Atas.

Atas.

Inovar; Atas.

Inovar; Atas.

Promover as atividades extracurriculares e culturais.

Atividades/Estratégias Metas de execução

Um Projeto / DAC no mínimo por 

turma
Projetos e DAC's do PCT, do PCG  e do  PCC.

Atividades dinamizadas pela Associação de Estudantes. 3 atividades 

Atividades dinamizadas pelo SPO e/ou EMAEI. 3 atividades 

A educação para a cidadania.

 Reforço  do sentimento de segurança da comunidade educativa.

A educação pela  arte como forma de melhoria da vida da(s) escola(s).

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Promover a inclusão.

Promover a cultura, o conhecimento informal e a construção da cidadania. 

Fomentar a interculturalidade.

Encontros/ momentos de partilha de "histórias" com a Escola Segura e alunos que 

enquadrem a aplicação da lei.
1 por ano letivo 

1 por ano letivo  Ações de sensibilização sobre temáticas relativas à segurança.

Atividades da Associação de Pais e EE's. 1 atividade

Programa de Educação pelos Pares em parceria com o Município e Agrupamento. 1 programa

Mentorias de regulação comportamental (capacitar um grupo de alunos para acolhimento 

e integração de novos alunos ou com problemas disciplinares).

2 grupos de alunos - 1 na DMA e  na 

ESSA
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Data de conclusão

Julho de 2023

Custos estimados

Data de início

Setembro de 2022

Escola Segura.

Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento.

Equipa de Mediação Disciplinar.

Trabalho colaborativo das equipas educativas.

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Fraca participação dos pais/encarregados de educação.

 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. Desvalorização do papel da escola.

Reuniões Março e junho 2023

Comunidade educativa

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Maio de 2023Observatório de Qualidade

Elementos da comunidade educativa envolvidos
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2. Plano de Ações de Melhoria Inicial Pág. 8

2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.2. Ação de Melhoria 2

CAP.

Designação da ação de melhoria

Adotar uma estratégia de motivação  e valorização do pessoal não docente

Coordenadores da Equipa Operacional (EAA)  Equipa Operacional

  Equipa de Autoavaliação

Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento.

Estado atual

Data Estado

Janeiro de 2023 AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Formação contínua do pessoal não docente com vista à promoção do bem-estar no trabalho e melhoria do desempenho.

A CAP, em articulação com a gestão dos serviços, deverá desenvolver iniciativas para valorizar a opinião do pessoal não docente.

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Promover ações de formação contínua do pessoal não docente com vista à promoção do bem-estar no trabalho e melhoria do desempenho.

Otimizar a gestão integrada e sustentada dos recursos humanos.
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Evidências

PAA; Planificação das ações; Notícia da 

ação/atividade publicada no site do 

agrupamento; Certificados das 

ações/atividades.

PAA; Registos fotográficos das atividades 

realizadas.

Relatório/Atas/Memorandos.

Documento síntese/ata.

Reuniões da Direção com  o pessoal não docente para auscultação e reflexão sobre as 

problemáticas do Agrupamento.
     2 reuniões anuais

Elaboração de documento síntese dos aspetos a considerar no desempenho das funções. 1 documento 

Dinâmica da equipa operacional.

Oferta de ações de formação/atividades formativas.

Momentos de convívio entre a comunidade educativa .

Data de início

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Reduzido número de Pessoal não Docente.

Elementos da comunidade educativa envolvidos

Direção, Pessoal Não Docente, Autarquia e Pessoal Docente.

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Data de conclusão

Julho de 2023

Custos estimados

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Observatório de Qualidade Maio de 2023

Reuniões Março e junho 2023

Setembro de 2022

Criação de momentos lúdicos/de convívio. 2 convívios

Promover as atividades extracurriculares e culturais.

Atividades/Estratégias Metas de execução

Ações  de formação/ atividades formativas para o pessoal não docente.
3 ações  de formação/ atividades 

formativas por ano
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2.4. Fichas das ações de melhoria

2.4.3. Ação de Melhoria 3

Evidências

Equipa do PADDE.

Designação da ação de melhoria

Consolidar o processo de ensino e aprendizagem através de práticas pedagógicas mais inovadoras com o auxílio do digital

Coordenadores da Equipa Operacional (EAA)  Equipa Operacional

  Equipa de Autoavaliação

Equipas educativas.

Estado atual

Data Estado

Janeiro de 2023 AM por iniciar

Identificação dos principais aspetos a melhorar

Desenvolver as práticas de avaliação formativa através de recursos digitais.

Aprofundar a colaboração entre docentes.

Objetivos do Projeto Educativo que se integram na ação de melhoria

Melhorar a organização e a qualidade do ensino face aos contextos atuais.

Valorizar os equipamentos e infraestruturas educativas.

Atividades/Estratégias Metas de execução



INOVAR; Atas; Relatório da intervisão (Projeto 

VOA); Classroom.

INOVAR; Atas; Classroom.

INOVAR; Atas; Classroom.
Acompanhamento/feedback do processo e progresso das  aprendizagens realizadas 

pelos alunos através de ferramentas digitais.
 20% das disciplinas

Disponibilidade/ flexibilidade dos docentes para integrar recursos digitais/ 

metodologias mais ativas.        

Postura dos alunos perante o estudo e o trabalho profícuo.	

Data de início

Constrangimentos 
(condições que podem influenciar negativamente a concretização dos objetivos)

Funcionamento das ferramentas digitais.

Elementos da comunidade educativa envolvidos

Pessoal Docente e alunos.

Fatores de sucesso
(condições necessárias e suficientes para que os objetivos sejam atingidos)

Data de conclusão

Julho de 2023

Custos estimados

Revisão e avaliação da ação

Instrumentos/mecanismos de monitorização Datas para a monitorização

Observatório de Qualidade Maio de 2023

Reuniões Março e junho 2023

Setembro de 2022

Utilização de plataformas digitais no processo de ensino e aprendizagem. 50% das disciplinas

Apresentação de  trabalhos produzidos pelos alunos  através de ferramentas 

digitais.
 20% das disciplinas


